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Vec:   Pozvánka  na cyklický vzdelávací program v rámci projektu  

                                    

Metodika výučby ľudového tanca (VIII. ročník)  

         

Regionálne  osvetové stredisko v Leviciach Vás pozýva na ďalšie cyklické školenie a cyklus tvorivých 
dielní, ktoré sú voľným pokračovaním vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych 
kolektívov.  

        Tematické zamerania jednotlivých dvojdňových seminárov poskytujú účastníkom informácie z 
oblasti metodiky výučby ľudového tanca a zároveň reflektujú aktuálne problémy, súvisiace so stavom 
a smerovaním scénického folklorizmu na Slovensku. Teoretické poznatky sa doplnia praktickými 
ukážkami cvičení, zameraných na tanečno - pedagogickú prácu s rôznymi vekovými kategóriami 
interpretov.  
 
Odborné semináre v roku 2018 sa konajú po troch etapách: 

I. Vzdelávací program: Metodika výučby základných motívov  
Odborný seminár zameraný na výučbu ľudového tanca (ale aj na výučbu všetkých tanečných žánrov)  
a na tvorbu choreografie sa koná pod taktovkou  profesora Pétera  Lévaiho , vysokoškolského 
pedagóga, vedúceho katedry magisterského štúdia  z Maďarskej univerzity tanečného umenia 
(MUTU) z Budapešti, a choreografky Szilvia Nemes z MUTU z Budapešti. V rámci metodiky výučby 
ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania sa pre pedagógov, tanečníkov, 
vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska, keď najnovšie poznatky účastníci získajú priamo 
od zakladateľa metodológii výučby ľudového tanca prof. Lévaiho. Na Slovensku ojedinelými sú jeho 
prednášky o analýze archívnych záznamov a ich reprodukcii ako metodickom prístupe k 
vyhodnoteniu a spracovaniu pramenného folklórneho materiálu. 
Odborné semináre sa uskutočnia v Leviciach (viď. plagát v prílohe). Podmienkou účasti na tvorivých 
dielňach je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 
0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky spolu aj s potvrdením o zaplatení účastníckeho 
poplatku. Účastnícky poplatok je 10,00€/osoba/1tvorivá dielňa.  Počet prihlásených účastníkov je 20 
osôb /1 tvorivá dielňa. Jazyk odborného seminára: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené). 
Termín uzávierky je 26.február 2018. 
 

II. Vzdelávací program: Zvládnutie stresových situácii metódami orientovaných na prax 
Odborný seminár je 30 hodinový, začína sa v piatok a končí sa v nedeľu poobede.  Primárny tematický 
celok je zameraný na teoretickú a praktickú didaktiku zvládnutia stresových situácií počas 
pedagogickej praxe. Prednášajúca lektorka  Dr. Katalin Mizeráková, PhD., vedúca Katedry 
pedagogiky Maďarskej univerzity tanečného umenia v Budapešti sa zameriava na témy týkajúce sa 
stresu a vyhorenia u pedagóga a pokryje ich mapovaním zdrojov a stratégií. Počas víkendového 
stretnutia účastníci identifikujú učiace sa úlohy, stresujúce udalosti a ich účinky prostredníctvom 
„sebaposudzovania“ a aktívneho učenia sa.  Zoznámia sa s konceptom vyhorenia s možnými 
spôsobmi zvládania, odhaľujú možnosti využitia vlastných vnútorných zdrojov, najmä posilňovaním 



 

 

sebavedomia. Počas seminára  dostanú ďalšie poznatky, aj informácie o strese a iných spôsoboch 
riešenia „vyhorenia“. 
Odborné semináre sa uskutočnia v Nitrianskom samosprávnom kraji na štyroch rôznych regiónoch 
(viď. plagát v prílohe). Podmienkou účasti na tvorivých dielňach je zaplatenie účastníckeho poplatku 
na číslo účtu: 7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej 
prihlášky spolu aj s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok je 
10,00€/osoba/1 víkendové stretnutie. Počet prihlásených účastníkov je 30 osôb /1 odborný seminár. 
Jazyk odborného seminára: maďarský (tlmočenie nie je zabezpečené). Termín uzávierky je 16.február 
2018.  

III. Vzdelávací program: Medzinárodné prezentácie a mobility 
V rámci metodiky výučby ľudového tanca v roku 2017 sme vytvorili jedinečnú formu odborného vzdelávania 
pre prihlásených pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska, keď najnovšie 
poznatky účastníci získali počas návštevy školských i mimoškolských zariadení, návštev základných 
umeleckých škôl a zúčastnili sa na vyučovacom procese na Maďarskej univerzite tanečného umenia v  
Budapešti. Hlavným partnerom všetkých našich projektov je Fond na podporu umenia. Vďaka finančnej 
podpore FPU budú vzdelávacie hodiny naplnené hodinami konštruktívnej práce, ktorá napriek fyzickej i 
psychickej námahe prinesú účastníkom pozitívny pocit z množstva získaných teoretických vedomostí a 
predovšetkým praktických metodických zručností a kompetencií pri výučbe ľudového tanca, pri príprave na 
tanec prostredníctvom pohybových hier, pri poznávaní štruktúry, formy a funkcie ľudového tanca na 
základe archívnych audiovizuálnych prameňov, i pri vedení nácviku ako vyučovacieho procesu s jeho 
edukačnými, ale aj sociálno-psychologickými funkciami. Odborným garantom a koordinátorom zo strany 
zahraničného účastníka projektu je Mgr.art.Péter Lévai PhD, vysokoškolský profesor Maďarskej univerzity 
tanečného umenia z Budapešti.  
 
Termíny vzdelávacieho seminára v zahraničí sú: 
14.-15.4.2018 - návšteva XXXVIII. ročníka Celoštátneho tanečného domu a jarmoku ľudových 
remeselníkov(miesto Športová Aréna) v Budapešti. Podrobný plán trojdňovej aktivity dostanú účastníci 
mailom vopred. Naplánované sú predstavenia a workshopy individuálne aj spoločné. Účastníci sa zúčastnia: 
v tanečných worshopov, koncertov ľudových hudieb, prezentácii nových tanečných programov, výučieb 
ľudového tanca, na besedách s tanečnými majstrami a choreografmi. Ubytovanie je zabezpečené v hotely, 
stravovanie okrem raňajok si účastníci zabezpečia sami. Vstupné do Športovej Arény majú zabezpečené 
tiež. 
Podmienkou účasti je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 
0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky spolu aj s potvrdením o zaplatení účastníckeho 
poplatku. Účastnícky poplatok je 30,00€/osoba – zahŕňa autobusovú prepravu, ubytovanie 1x s raňajkami, 
vstupné do Športovej Arény . Počet prihlásených účastníkov je 35 osôb.  
Termín uzávierky je 30. marc 2018. 
 
26.- 27.-28.4.2018 - druhá trojdňová aktivita je smerovaná do Miskolcu (MR) a okolia. Počas troch dní 
školských i mimoškolských zariadení, základných umeleckých škôl, navštívime školu s integrovanými deťmi,  
zúčastníme sa tréningového procesu dospelého folklorneho súboru,  zúčastníme sa na vybraných 
vyučovacích prednáškach na Maďarskej univerzite tanečného umenia v  Budapešti. 
Podmienkou účasti  je zaplatenie účastníckeho poplatku na číslo účtu: 
7000311345/8180 (IBAN SK25 8180 0000 0070 0031 1345) a zaslanie záväznej prihlášky spolu aj 
s potvrdením o zaplatenie účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok je 40,00€/osoba – zahŕňa 
autobusovú prepravu, ubytovanie 2x, stravovanie –2x raňajky. Počet prihlásených účastníkov je 35 osôb.  
Termín uzávierky je 30. marca 2018. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť! 
                                                                                           S pozdravom 

                   

                                                                                                                 Alžbeta Sádovská, Mgr. 

                                                                                                                                        riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach 

 

 

 

 

Kontakty a viac informácií:                                                                     Hlavným partnerom je  
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Estera Juhászová, metodička folklóru, koordinátorka projektu 
Fr.Hečku 25, 934 47 Levice 
00421 918 949 538, juhaszova@roslevice.sk 
www.roslevice.sk 
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